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,, Беззаконник». аще обра- 
тится от» всѣхъ беззако- 
uift свонхъ. яже еотво- 
рнлъ. жиляію пвживегь 
н ее умреть"...
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Возлюбленй Братя!

, е нынѣ часъ п пора, се ны-
I нѣ наста время покаянія 
її слезъ, се нынѣ отверза- 
ють ся дверѣ милосерді.- 

/божого для блудныхъ СЫ- 
новь Адама, для каючпхъ 

ся грѣшниковъ, бо вбйшлисьмо въ свя- 
тый великій пбстъ, въ кстрбмь цер
ковь свята кличе, взиває, проспть, за
охочує свойхъ дітей до покаянія за 
грѣхи, до поправы житя. ®> розпамя- 
таня мукъ п страстей Спасителя, пост- 
радавгиого крестную смерть ири пон- 
тійскбмь Пплаті за нашй гріхи п спа- 
сенія нашого ради.
Ненаситний властитель майнбвь, фаб- 
рикь и всо больше жаждуоді й золота 
грошакаппталистъкаже: „time is money 
чась се грошп. И рукоіюдячпсь тою 
засадою мамоны и знакаємого щастя, 
стараеть ся якъ найшовше заіфягчи 
роббтнпка до працѣ/й якъ найменьшу 
дати платню за cry трудъ п пбтъ. Для 
васъ о роббтники' часъ святаго вели
кого посту має/бути вартнійшій по, 
надь гроши Немилосердного лишень 
вь дотяоы вЬруючого каппгалпсту. 
Богачь, властитель фабрпкъ п майнбвь 
д> часу живе, вь дочасне вѣче, до часу 
рахує мільоны, до часу тѣшитъ ея ни
ми, доки не прійде неумолпма смерть, 
котра возме богача а золото лишить ся,
бо за него спасенія души онъсобѣне. 
куилть и царства божого акціями не 
загорне!. Але вы роббтники. христіяне 
русины за короткій чась святого пос
ту можете запрацювати собі на віч
ний, певний скарбъ: на небо, на віч
ну щаеливость, на посідане самого 
Бога, сли пбйдете за голосомъ святоп 
церкви по дорозі покути, жалю, и 
слезъ за поповненії гріхи, за ирогнів- 
леня милосердного Бога Отця, котрий 
такь полюбивъ насъ и такъ велике 
змилованя мавь надъ нами, що не ща- 
дивь свого єдпнородного Сына п ибс- 
лавь го на сю землю гріха и долпну 
плачу терпіти u умирати за насъ!..
Що за радбсть, що за щасте для оеуд- 
женного на смерть чути уже подь ши
беницею, уже зь аакпненымъ на піию 
шнуркомь о царскбмь помплованю,- 
увольненю одъ кары смерти, опущеню 
на волю пбдь тимь лише условіємг, 
щобь поправпвь своє жите!.. 0  екбль- 
жо больше повиннії возрадовати ся мы.

чуючи голось божій черезь пророка, 
де нась увільняють ся не воді» тілес 
ной емертп, але водь вічной, наколи 
вь томь святбмь великбмь пості пока- 
ємо ся п жптп мемо пбсля припису 
начертаного Богомь Отцемь на сенай- 
екбй горі а опбсля потвердженого кро- 
вію распятаго за нась на горі Голгоф- 
т і. „Беззаконнпкь, говорить Господь, 
аще обратптъ ся отъ всіхь беззаконій 
своихъ, яже сотвориль, сли навернеть 
ся до Бога, сли покине своє облудне, 
огпдне, піяньске жите, жизнею пожп- 
веть и не .умреть- — жптп буде п не 
загине во віки, бо кающому ся все 
Богь простить и жалуючого сокрушен- 
ньшь серцемь за гріхи зь сильнкмь 
постановленіємь на будучи больше не 
грішити, Богь помплуєть.
Отже дорогій братя, заклинаїЬ вась 
Богомь жывимъ, нетратьмо днесь надій 
но милосердіе Его. Вкусите и увп- 
д и т с  я і:о  С.тигъ ее  jii Г о с п о д а ' \ ! Г Г н £ і  
емертп грішника, но да поправить ся 
и живь будеть вь віки. Не затыкайте 
вашпхь ушей на голось взиваючого 
Спасителя: „о вы всі отягоченй и об- 
ремененй прійдіте ко мні и азь упо
кою вы“ 0  вы всі, котрыхъ хитрбсть 
п злоба могучихь выгнала зь прадідно- 
го кутика шукать за кавалкомь хліба 
на далекой и не своєй землп, прійдіть 
до мене бо я знаю вашу нужду u крив
ду; відоме мені ваше горе п страда- 
ня, знаю що єсьте прибитй журбою,п 
злиднями п спокою немаете — „но азь 
упокоювы“ ! Знаю, знаю, кажеХристось 
що богато а богато есть такь нужден- 
ныхь що и по пять и по десять рокбвь 
не були вь сповіди будучи тулачами 
на чужой земли; знаю, мовить Спаси - 
тель, що много а много загнанй вь л і 
си, гори працювать тяженько на кава- 
локь хліба для себе и для позбеталой 
вь краю родини, позабували коли н ед і
ля, коли свято її „От^е нашь“ пмъ уже 
мало тямить ся и креста святого якь 
слідь положить на себе не уміють. Ллє 
каючпмь ся усе перебачу, взявшпмь 
на себе евбй кресть п по мні гряду- 
щимь все отпущу, блудньгмь вертаю
чі імь ся синамь опять до отцівского 
дому сь отвертпмп раменами прійму вь 
своп обятія, только ний скажуть изь 
глубини серця перенятымъ жалемь за 
гріхи: Отче! согрішихомъ передь То
бою! Боже мплостивг буди намь грі- 
шньїмь!.., То суть слова Спасителя и 
ктожь зь нась не пбйде за голосомь 
Его ц ктожь буде на стблькп закаме
нілого серця щобь не прослезивь ся 
3 a .C B 0 u Jrp ix ii и не упавь Христу доноп» 
п не дяковавь за те, що давь дождати 
святого посту, вь котрбмь пращае 
всімъ її вся беззаконія ? Кто буде на 
стб.-ѵькп нерадихымъ, безросуднымь и 
недбалимъ на сімсеніє своєй души п

не скаже зь блуднымь: встану, йду 
ко отцу моєму п перепрошу его и по
правлю своє грішне жите ? Знаю я 
руске серце и душу незлобну, только 
бідою прибиту нашого люду я знаю.. 
Протоє я нпчтожный рабь и слуга 
божій постараю ся пбсля мопхь сла- 
быхь силь представити вамь, дороги 
братя мукп п страсти Хрпта, яки пе- 
ретерпівь за нась п тьімь заохотити 
вась до поправи жптя, позбетавл яючп 
осягненіє той ціли благодати божой.

-V І.
Юда ІІредатель-

Одь самого рана в е с ь  Ерусалимь вь 
великбмь руху, б о  се б у в ъ  день 1 4 - т и й  
місяця Нізань, вь котромъ то дню ,кож- 
дий вірний ізрапльтянпнь щ с.ш  роз- 
казу б о ж о го  н  припису М о й с еев о го  об- 
ходпвь, святкувавь празнпкь пасхи, або 
обходпвь память т о г о  дня, вь котрбмь 
перейшли Ж НДЫ  зь огипецкой неволі 
на волю. Отже сей переходь називає 
ся по єврайскп пасахь.
Христосъ, прийшовь на сен світь  
не разорити, но испо.тьнити законь. 
хотівь, бажавь и собі істи пасху, то 
есть святковатп той день зь свопма 
ученпкамп. Вь той ціли уже одь рана 
прпбувь до найблажшого села лежачо
го коло Ерусалпма, що звалось Бетанія. 
Спаситель мавь вь Бетаніп богато щи- 
рихь знакомихь п вь той день загос- 
тпвь до одного зь нихь, що люде зва
ли го Спмеономь прокажэнимь, хотяй 
Христось давно вылічпвь бувь Сшіеона 
зь той хсробы, но таки назва осталась 
вь селі. Вь томь селі мешкавь и Лазаръ 
сь своима сестрами, котрого Хрпстось 
воскреспвь пзь мертвыхь. Досить май
же що кожда хата була для Хрпста 
отвертою п гостинною. Наколп знахо- 
дивь ся Спаситель вь хаті Спмеона 
прокаженного сь своима ученпкамп, на- 
разь входить вь хатнії двері молода 
дівчина надзвичайно хороша, котра 
сей чась упала до нбгь Спасителя и 
умивала му ноги не водою-але горя 
чпмп дівочпмп слезамп, своимь гус- 
тымь та довгпмь обтирала волосемь а 
опбсля намазовала найдорожшпмь мп- 
ромь яке тблькп було можь дбетатп 
вь єрусалпмскихь аптикахь.
Дівчина ее була Магдалена, котра о 
екбльки красна и уродлива що до ли
ця, о зь тблькп бридкою п поганою бу
ла щодо жптя, бо була публпчна блуд
ниця п черезь ню богато людей про- 
марнілп маеткн п душу, Сна угчувши 
що Хрпстось вь Вптаніа, пбйшла упа
ла до нбгь, молила прощенія за своп 
гріхи, за своє блудне житє. Христось 
єй все простпвь — бо „Беззаконникь. 
аще обратпться оть всіхь беззаконій 
своихь, яже сотвориль, жпинію пожи- 
веть и не умреть."
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Щожь дороги братя, можэ 
ще будемо носнтпсь непев- 
ностію на мплосердіє боже 
що намъ не одпустить нашй 
премногй грѣхи, наколп во- 
скреспвъ Лазара нетолько 
тѣлесно но п душевно, на* 
колп велпкой грішниці пу- 
блпчной блудницѣ простпвь 
пребачпвь? Не за дорогоцін
не мпро нолучпла Магдалена 
разгрѣшеня гріхбвъ, але за 
горячй слезы покаянія, — а 
нась на се стати, бо Христось' 
не клавь великои 'ваги на 
миро, тблько на ревнй та 
щпрГі слезы, котрьшп каю- 
щая ся грішниця умывала 
Его найсвятійиш ноги.
Юда Искаріотскій ученикь 
Христа лишень одень звер- 
нувь большь увагу на ыпро 
и на тотй гроши що за не
го данй, якь на милосердій 
боже и навернене грішниці. 
От» бувь касіеромь малого 
Христового братства и оп і 
куномъ бідныхъ. Отже щобь 
показати свою дбалбсть о 
бідныхъ, о котрыхъ му не 
ходило якь повідає святое 
евапгеліе, але больше ему 
йшло о єго власну кишеню, 
ставь и каже: чи не лучше 
се було тое миро дорогоцін-
*оЄ продати а гроши розда
ти міжь бѣдныхъ? — а такь 
оть пбшло марно! Христось 
бдповівь: біднихь будете 
мати усе зі. собою а мене 
н і; бідньгмь усе будете ма
ти нагоду помочи, але по
мазати моє тіло на моє пог- 
ребеніе, тблько разь днесь 
Г'ОЙ КНТОЩОЙ ся грІШНкГЦІ 
трафляеть ся. О ней иокая- 
1ННОЙ сн грѣіішиці и ей до

брбмь учинку не загпнеи- 
мять во віки н доки еван
геліе нроповідати меть ся, 
доти о ней знати муть люде. 
Нежалуйте замиромь а т іш 
те ся єй ’наверненізмь!
Не по серцю були слова Сна- 
сптеля ІОді Искаріотскому; 
превеликій жаль за тьши 
грбшмп що Магдалена ви
дала на мпро и помазала 
нимь ноги Христа, давива 
его душу зазрбсть и лаком- 
ство опановали его серцемь. 
Вь его голові почали сну
ватись роемь страшнй дум 

ки п мыслн: зь бдки бы то 
навернути тотй гроши до 
своей кишені? — Ага! цро- 
дамь его, здраджу его а ти
ки моє не пропаде — поду- 
мавь собі нсщасный Юда,
О неизслідимй стезы божо
го мплосердія, но котрыхь 
веде грішникбвь до спасе- 
нія! О проклята хаичивбеть 
гроша, що нещаеный чоло
вікь -засліплений тобою 
мѣнае стале за непевне в іч 
не за дочасне, иебоза пекло, 
Вога за марный грбшь! 
Магдалена блудниця валя
лась вь г р іс і нечистоти де 
сь кимь попало. Юда усе зь 
Христомь и всегда слухавь 
Его божественой науки; Маг- 
даленгкохючусь блудно по- 
блпчно, помагала найббль- 
ше чортовп ва5пти своєю 
красою людей вь діявольс- 
кй сітп, Юда бувь. уже уче
на комь Христа и світкомь 
его чудесь. О диво ! блуд
ниця Магдалена п публпч- 
на грішнця за однымъ ра- 
зомь знаходить Христа, па
дає до нбгь, каеть ся дбс- 
таєть прощенія и за однымъ 
разомъ стаесь святою а Юда 
ученнкь не одступный Спа- 
сптеля зь заздростп, хапчп- 
вости и лакомства стає ся 
предателемь, здрадникомь 
свого добротливого Учителі?! 
Грішниця черезь покаяніє 
стаесь праведною, а Юда зь 
ученнка Христа черезь ла- 
комство гроша, стаесь ра- 
бомь діявола!... '
Юда бувь прп Христі на 
кождомь кроці и погибь 
марно на віки черезь свою 
власну вину; а Магдалена 
грішниця лишень ра зь упа 
ла Хрісту до нбгь забезпе
чила собі небо. Неразь бу
ває що рускій роббтникь 
прійде зь далекихьплеїізбвь 
лишень разь до того місця 
де єсть руска церковь и той 
разь висповідавши ся зо 
своихь гріхбвь поправляє 
своє жите, а тій що усе суть 
при церкві, якь Юда прп 
Христі, стають ся ще ббль- 
ше грішниками, задля мар- 
нихь неразь причинь. 
Весняне сонічко обсипало 
було зо всіхь бокбвь СВО

И М Ь блескомь престарілії 
стіни столиці Давида. Зо 
всіхь сторбнь позгорпстыхъ 
дорогахь ведучихь вь Еру- 
салимь йшли богомольці 
вь божій градь.
Теплий вітерокъ разі, вразь 
угинавь коннрами оливныхъ 
деревь апотбкь кедронь »<»■1

село журчавь у пбдножію 
цминтара, де були иохованй 
пророки, наче хтівь збуди
ти праведникбвь зь гробо
вого сну п подати звістку 
що той, о котромь иредс- 
казовали, уже йде істи пбс- 
лідну пасху передь своєю 
смертію за люцкій рбдь.
На росказь Хрпста трьохь 
ученикбвь пойшлп у городь 
приготовити місце, де бы 
Спаситель у послідне мбгь 
істи пасху.. Юда Иска
ріотскій пбйшовь также зь 
Витаніи до Ерусалиму, до 
юдейской церковной стар
шини п сказавь: що мені 
дасьте п я вамъ нродамь 
Хрпста, котрого ви хочее 
убптп.
Затрийцять марныхъ среб- 
реникбвь згодпвіЛя Юда у- 
чинптп сей страшній гріх ь. 
Давно уже мешканці горо- 
да поклались до сну, а надь 
Ерусалимомь царила м і
сячна тиха нбчь. Тблько 
Христось тай Его вороги не 
думали о спочинку.
Німъ засівь Хрістось зь 
своєю громадкою ученикбвъ 
до пасхального стола, умивь 
имь ноги; даючи прпк- 
ладь глубокой покори. Вь 
той вечерь установивь най- 
с в я т і й ш у  тайну евхариетіи 
на знакь превелпкой люб- 
вп кь намь, де до днесь п 
по конець світа вірующй 
вь Jlero пбдь видами хліба 
и вина споживають и бу 
дуть споживати Христове 
правдиве тіло п правдиву 
Его кровь.
Юда такожь бувь прпчаст- 
никомь той святой вечері. 
И хотяй Спаситель обявивь 
же одпнь зь ученикбвъ пре- 
дасть Его, всетаки совість 
здрадника, предателя не зво
рушилась.
Наколп Христось, вставши 
зь своима ученикамн бдь 
вечерп, пустнвь ся до олпв- 
ного огороду, де звикь бувъ 
перебувати на молитві, Юда 
чпмь скорше пбйшовь да
ти знати ворогамь Хрпста 
де и якь можуть его пойма
ти. Вь тбмь самбмь часі 
Спаситель Знаючи що уже 
выбпла Его година терпіти 
и умирати за нась гріш- 
ныхь, упавь на коліна и мо
лиш, ся горячо до своего 
Отця небесного що ажь кер- 
вавый пбть облнвавь Его 
напсвятійшу тварь и оро- 
шавь землю. И не диво що 
Христось трпчи упадавь до 
молитви тричи встававъ и 
будивь сиящихь ученпкбвь 
щобь и они молились, бо 
впдівт, якй страшнй мукії 
має перетерпіти и якою сме- 
ртію умре за нась — трясь 
ся на цілбмь т іл і  н зне- 
м а гаві, бо мавь на соб і люц- 
і:у натуру п протое просинь 
моливь, благавь небесного
І і: : Отче аще возможно 

j  ■ идеть чаша сія го- 
І'н s 'j! j уукь и торпЬнІя оть 
МОНр 10 НО ll/’ОЛЯ моей bo-
1, , 0 и о п  воля да будеть! 
Я і г, терпіти и умирати

за люцкій рбдь но знемагаю 
на т іл і. Ти Отче крінп ме
не!.
Юда предатель зь шайкою 
архиерейскпхь посіпакь и 
послугачбвь жидовского си
недріону, приблпжаєсь до 
Хрпста, цілує Его мовлячи: 
Учителю радуй ся! Сей по- 
цілунокь бувь ознакою ко
го узброєна шайка ноеіпа- 
кбвь має брати и вязати.
О превелике мплосердіє боже 
О непонятна любовь Хрпста!
О страшна и душу губпте- 
льна ненаситна хапчивбсть 
гроша! О нещасне лакомс- 
тво! Христось уже пбпман- 
пий черезь евопхь ворогбвь 
ще таки стараєсь наверну
ти Юду предателя до пока
янія п говорить до него ла- 
гбднимь словомь: Юдо.уче- 
нику мбй дорогій, що ро- 
бпшь! тимь ноцілункомь 
здраджуешь, предаєшь мене 
твого учителя вь руки мо- 
пхъ найзавзятійшихь воро
гбвь! Схамени'ся необачний 
помни на тіп добродійства, 
якими я тебе обсьтпавь. Я 
тебе просвітпвь моєю нау
кою, а ты предаєшь Me/fe 
вь рукп поклоннпкбвь тем
ноти її невіжества; ті.г бувт 
свідкомь монхь чудесь, ко
трй я ділавь на доказь мо- 
єго божества, а днесь га- 
даешь що чудомь увільню  
ся задля твого лакомства!. 
Юдо покай ся!., дивись! за 
добре бдилачуєшь ся зломь, 
за ласку, за мплосердіє пла
тить чорною невдячностію; 
за трійцять еребреникбвь 
тіромінявь есь небо за пек
ло, вічну щаслпвбсть, котра 
тебе колись чекала, замі- 
нпвь вічною мукою, про- 
мінявт, неоціненого Вога за 
марну ц іну  п на свою поги
бель!..^
Що гадаєте дорогій бретя 
же накоренокь Юды преда
теля щезь вь нынішнихъ 
часахь? Чи вивелись Юди 
предателі зь поміжь нась? 
Ахь н і! Наколп не жпе хри- 
стіянпнь пбсля припису 
божого, наколи грішить, на
коли йде по бездорожу фаль
шу и облуди, наколи пре- 
даєть ся піяньству, шахрай
ству злодійству проклонамь 
блудодіянію, ошукашоблн- 
жняго, покрпвженю брата и 
ближняго на славі, на чес
ти, на маєтку, на здоровлю; 
наколи проводить на ніятиці 
н ед іл і, наколп не молит ся 
ніколи но жіє вь згоді, вь 
братной любві, але водить 
ся по судахь, наколи бала
мутить народомь, задля 
своей лнчной користи, прис
тає на чужу вір}’, до чу- 
жой мови н другихь вь 
пропасть веде за собою, то
д і  такій чоловікь есть Юда 
предатель и здрадпикь. Ми, 
наїсолп жпемь блудно, мовить 
св. Апостоль Павло, то на
шими гріхами усмъ, 
мучимо, раси і»it.і щ, опять 
Оиасителя на і ;> • *п,.
Трудио опис; • і ’о, > роз
казати, браку <• ’ щобы 
вѣрно змалк ; /пюв-

нй муки, якй териѣвъ ХрИС* 
тосъ спасені я нашого ради * 
въ той хвили коли поиавь 
въруки вороговъ чврѳзъ зра 
ду Юды.
Вь той хвалії Апостоли ЛИ
Ш И Л И  Его а самп поутіка- 
зь страху; ученикь єго вла
сний продавь, здрадпвъ и 
не покаявь ся; оглядавсь на 
около и видпть тихь самихь 
котрихь яко калікь колись 
уздоровнвь, що шарпають, 
вяжуть, попихають п ведуть 
до архієрея на судь. 
Церковний нбчний сторожь 
зь одной вежи прокрпчавь 
пбвнбчь п его сильний го- 1 
лось въ нбчной тшпнні давь 
ся чути далеко, доки сла- 
бимь бдгомономь не зау- 
мерь по широкой іоеафато- 
вой долині, Якь разь тоді 
збрвавь ея сильний вітерь 
нагпнаючп до долу кедріною 
п олпвними деревами п сво
има шумомь наче будивь 
природу до смутку надь до
лею пбйманного Сотворпте- 
ля Хрпста!....
У ту пору Юда Искаріоть, 
предатель, здрадникьХрис- 
та Бога, наче бішана соба
ка; то йде, то стане, то бі« 
жить продераючпсь поміжь 
деревиною надъ потокомь 
кедронь. Кинувши гроши 
пбдь ноги жидбвской капи- 
тулі, думавь нещастішй 
що тимь позбудеть ся гри
зоти сумліня. Але голось 
с о р Ь с т н  р а з ъ  в ь  р а з ь  к р и -

чавь; дивись предателю!. 
продавь ecu кровь неповин
ную за марну ц іну и щожь 
тобі зь того ?!
Вь одной хвплп затріщала 
гиляка и Юда предатель по- 
віспвь ся на ней..
Туть страшно зашумівь гп- 
лями вітерь и чорть зь шу
момь вітру, витеснувши 
огненний поцілунокь на чо
л і предателя, якій онь давь
Христу, пбмчавь ся вь п е -_
Кельну пропасть сь своєю 
здобнчею!.
Ото страшний конець Юды 
предателя! ото нозбрна и га
небна смерть здрадника!.... 
Такій самий конець и така 
сама смерть, така надгоро- 
да чека,є тихь хрпетіянь що 
лише по назві суть хриеті- 
янами, а свопмь поганнимь 
жнтлгь здраджують, преда- 
ють, свого Спасптеля, свого 
одкупителя! Такасамадоля 
постигне тихь, що за пару 
долярбвь міняють віру, пе
реводять другихь до гріха, 
бдберають имь сиокбй сові
сти, зрікають ся свого на- 1 
роду, своей мовы, п засліп
ленії блескомь долярбвь ве
дуть темний, легковірний * 
и не зрячій народь вь блудь 
и рабство! Народь наверне 
ся але для иредателівъ на
рода есть много гилякь.

II.
Христогь передъ судомі

Уже було ПО ІЮВНОЧИ ЯКЬ 
разь зь четверга на иятницю 
к<ѵт тгянй, пбдплаченй сол-
1,11 :іерейскЯ посіпа
ки 'їй авязаного Сии-
■ I і. дворь Архієрея,
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Насамъ передь привели Хрп ] 
ста до иомешканя Аннасъ 
котрий колись бувъ архіе- 
реємь,, але зрѣкъ ся сего 
достопнства вь користь сво
го зятя Каяфи котрий бувь 
тодѣ архіереемъ п головою 
сангедриму, або найвысшой 
церковной ради. Аннасъ не 
хотѣвъ ничь мати зъ Хрпс- 
томъ и велѣвъ запровадити 
до самого Архієрея Каяфи. 
Сидить на архіерейскбмь 
престолѣ Каяфа окрѵженый 
книжниками, фарисеями и 
цілою капптулою жпдовс- 
кихъ канонѣкбвъ еангедрш- 
му. На его архиєрейскбмь 
лвци малюесь радость п 
злоба, цікавбеть и погорда. 
Розбишаки и пяна архієре- 
йска голота впровадили звя- 
заного Христа, творця неба 
и земли передъ трибуналі 
мерзького и опяниченого ли
зуна архієрея и пбдхлібни- 
ка рпмского губернатора.

Каяфа розвернувшись на 
своимъ престолі зъ улибкою 
йрпкрашенною пбдлотою и 
звичайно архіерейскою гор- 
достію — пытаеть ея Спа- 
сителя;що за оденъ, зъ одки 
«го ученпки п що онь нау- 
чавъ. Се бувъ злодѣйскій 
протоколі», бо николп на су
д і  не вимагаєть ся щобь у 
передь заскаржений вия- 
вивь свою впну, но мають 
му доказати тій, що го зас- 
каржплп и протоє Хрпстось 
ОдиовЬиь: Я иаучавь цуб- 
лпчно а не тайно, спитайте 
ся тихь що слухалп моей 
науки, а тій посвідчать о 
мені. Та щожь? Яебуло 
нікого за Христомъ, тбльки 
всі проти Спаеигеля. И то
д і  виетупивь О Д И ^ Ь  З Ь  по- 
сіпакь и вдаривь немило 
сердно Хрпета но єго най- 
святійшому лици мовлячи: 
то ты се такь бдповідаешь 
архіеревп?! Хрпстось на сю 
зневагу своей найсвятійшой 
особи звертавсь до посіпа
ки п лагод но питаєеь: ,,с.ти 
я зле сказавь докажи мені, 
сли добре, то защо мя бе
т и ?”

Дивись, дивись о грішна 
душе на страдающого Спа- 
сителя п бери прикладі» нас- 
лідовати Его вь тихі, чес- 
нотахь якихь онъ вчить 
нась всіхь, стоячи передь 
трибуналом!» архієрея!

Богь побя л земли, справе
дливий судія гряднй суди
ти живихь п мертвихь, ето- 
иті звязаний невинно пе
редь трпбуналомь гихь, ко
трй не варта були тоді по 
святой землп ходити. Що 
за униженіе! що за покора! 
котрой намь, що не маємь 
чпмь гордитись, такь бракь 
н безь котрой не можемо по
лу чпти прощенія, дару по- 
каянія, а оттакь и спасені я! 
Середь зббранихъ судіивь 
и народа, терпить Христось 
зневагу, де одинь зь поеі- 
пакь немилосердно и невин
но вдаривь не ланпті. Спа- 
ситель лагодно лишень /ш- 
таєть ся за що се такь, 
безь найменьшой примнім 
ноступас ?

Що за жпвий прикладі для 1 
нассь христіяньской терне- j 
ливостп п перебачиня блпж- 
нему зділаной намь якой 
уразы. Ще ще яскравіле 
малюеть ся терпелпвость 

Хрпета и єго готовость пре- 
баченя, наколи спомянемо 
же той, вдаривь Хрпета, і 
лежавь 38. літъ хорый вь 
іерусалимской овечой купе- j 
ли ажь Христось го уздоро- 
впвь и за те такь ему 6д- 
плативь ся!.. Але Христось 
и такому хтівь перебачити 
и все перетерпівь. А чи ми 
такь само поступаємо?.
Чи есть у нась хоть тінь 
христіяньской терпеливос- 
ти, и чи гостить вь серцю 
нашбмь тая готовость пре- 
баченія провинь?
Не разь одинь другому ска
же не хотячи якесь марне, 
прикре слово, то ображений 
слибь мавь силу якь злбеть 
тобь сей чась велівь пові
сити противника. За дурну 
справу, що можна було пре 
бачити, суть таки щоводять 
ся по судахь, тратять робо
ту, марніють гроши, вис
тавляють ся на смѣхъ и га
ньбу другихь а на хосень 
и радость жпдамъ тлумачамь 
и покутяымъ адвокатам!.. 
Кольки то разбвь буває и 
такь, що часомь одень зь 
другимь перемовлять ея и 
вь місто перебачпти собі 
йде одинь до настоятеля 
роботпикбвъ, п якь може на
говорить брехні, очернпть 
товариша вь огидний спо- 
сббь такь. що опосля оба 
зь роботи зостануть прог- 
нанй. Чи сетодвть ея такь. 
робити? чп уже не чась вь 
томь евятомь пості поста
новити собі ббльше такь на 
будуще не робптп ?
А чи се годпть ея наймати 
льофрбвь на краяна, за с і
дати на него и бити п ди
витись якь родна кровь мар
но пролнваєть ея?
Чп позабулп пяту заповідь: 
„не убій“? тажь се великій 
грѣхъ одберати здорове дру
гому! Чи позабулп або и не 
чули шо стопть вь св. єван
гелію : же маєте одинь дру
гому перебачптп її не памя- 
тати провинь, слп хочете 
щобь Богь вамь проетпвь 
туть согрішенія ваша? А 
св. Апостолі, Павло додає: 
другь друга тяготу ноеитп! 
Днесь всі бажаємо нолучи- 
тп прощенія нашихь грі- 
хбвь, ирото днесь подаймо 
собі руки п пращаймо охо- 
тпо, бдь сердця всі провп- 

! ны. Стоячи передь трпбу
наломь архиєрея, терпівь 
Спаситель тілесно,але и ду
шевнії муки роздерли Его j 
зболілеє серце. Ото коли і 
бувь битий по ланиті одь і 
пбдлого посіпаки, другій; 
ученикь Петро стоячи у две
рей суду,' тричп бдрікь ся 
Христа передь юрбою архі- 
ерейской служби,
Братя! описати тую ду шев- 
ну муку, тую скорбь, ТОЙ 
жаль, тую печаль, яка опо
вила була душу и серце 
Христа, наколи три чи вбд- 

.......... ......  - _________

рікь ся Петро свого учите- Жидбвска старшина осуди-і на т іл і, ббль на души!.....
ля, ніякь не даєть ся опп- ла Христа на смерть але н е  Помимо тихь страшныхь 
сати. бо заслабе перо п р у -  j мала пнрава пбдпнеати осу- мукь и конаня Хрсстосьмо- 
ка, ніякь изречп словами, ду п протоє передала Спа- лить ся за свопхь катбвь п
бо бракь пхь!.. сителя цпвільной власти. расппнателівъ;одпущае ка -

Звертаю ся до тебе, кото- Одь Каяфы повели Христа1 ю щ о м у  ся разббйнпку его 
рий прпнявъ єси свого дав-J до палати римского губер- ; гріхи п'обіщає небо; пре- 
ного товариша до свого до- натора понтійского Пилата. поручае свою Матерь Іоану, 
му, прійшовтого до Аме-1 Пплать хоть бувьпоганпнь, j свому дорогому ученпку, 
рики. Ти знайшовь єго на але р у к о Е о д я ч и е ь  справед- Але туть страшна смага ha- 
улиці яко грінгора, п взявь j ливостію не знайшовь нія- лить Его п Спаспта.ть зь 
до себе. Туть ты его прпо- кой провини, задля котрой креста каже: жажду! Одень 
дівь, накормпвь, напоівь,: могь би осудити Христа на ‘ зь солдатбвь подавь му на 
давь му колька долярбвь j смерть и протоє пбславь Его) тростині губку умочену вь 
тай ще и роботу вьшросивъ. | доИрода. Ирод ь арендаторь ; оцті п вь жовчи. Но уже 
Наразь ти впадаєшь вь х о - : ж и д о в с к о й  краиньї бдь Рим- і конаючи Спаситель нехотівь
робу, вь біду, вь нещастє, 
а тому, котрого поставивь

лянь, не мбгши заспокоити ! прпняти и сказавши уми- 
своєй цікавости взглядомь j раючпмь голосомь послідне

есп на ноги, добре водитьХриста якь думавь, одбе- | слово „совершиша ея“ ----
ея и прійшовь до гаразду. І лати Спаеителя опять до ' прпклонивь главу и преда- 
Ти приходить, пукаєшь до Пилата. де духь, — умерь..

Пилать видячи завзятбеть [ Умерь Сотворитель за сот- 
ворбгдвь зь одного боку a j воріня, пань за слугу, царь 
невиннбеть Христа зь дру- і за раба, безгрішний за г р і
того, берееь на спосббь щобь шникбвь, невинний за без- 
п жидбвь успокопти и Хри-1 зяконнихь! И сонце опови- 
ста на волю пустити. Велівь лось вь вь тую хвилю тьмо- 
Пплать войнамь збити Спа- і ю, щобь недивнлось на кон- 
сителя таі:ь, що годі було І чину еотворителя; земля по

его дверей и оповідаєпп» 
що ти вь такой а такой б і 
д і  и потребуешь вбдь него 
ради п помочи. Сей невдяч
ний випихає тя за яорбгъ, 
замикає двері мовлячи: йди 
геть я тебе не знаю! Щобь 
діялось тоді вь твопмь се
рцю? Якій превеликій жаль 
не обгорнувь би твою душу 
спогадавши: килькп то доб
ра зробпвь тому не вдячно
му? Коли була біда знавь 
бнь тебе, коли на тебе лихо 
то вбдрікаесь и знати тебе 
не хоче!...
Отже порбвнай о грішна 
душе всі отриманії добро
дійства бдь Христа еь ти
ми, якій 10да и Петро по- 
лугшлк п позяай твою чор
ну невдячнбеть що п ти чо • 
л о віче твоваш гріхами бд
рікь ся Христа. Сли бувь 
єсь подббнимь Петру вь бд- 
реченю ся Христа, будь же 
пбдббньшь Петру а не Юді 
вь покаянію! Петро, пбзнав- 
шп свбй б.іудь пбйшовь, не 
вітати  ся якь ІОда, але якь 
повідає св. євангеліє ,.шедь 
плака ся горко“ за свопблу-

спбзнати чи се чоловікь. 
Збитого, зкатованого пока
зує розюшеной жидбвейбй 
ю рбі може змягчить ся пхь 
серце взглядомь Христа, но

трясла ся п застогнала вь 
своймь основанію, віковіч
нії скали почали розпадатп 
ся, завіса церковна наче 
паутпна роздерлась на двоє, 

дармо; жиди усе кричали: гроби праведнихь отвори- 
„раеинп, распнп єго“ ! бо, ли ея и праведники вийш- 
єсли не вчинишь напгѵ во- j ли подивити ея на тоє ве
лю, то ти не другь рннсфого лпке діло бдкуи.іеня 40.10- 
цісара, бо стопть за розббй j вічого роду. Зь переляку 
никами а сей єсть здрад- j бігли зь вершини го.тгофт- 
нпкь и бунтує народь! Туть і ской гори однй, а другй ос- 
Пплать показавь своє сла- товпівшп били ся вь груди 
бодушіе, злякавь ся брех- і Р и м с к і й  сотникь поганпнь 
н і и подпиеавь декреть сме- j голосить першу страетну 
ти на невинного Христа.. j проповідь, исповідує про- 
Такь то буває тимь, що за ! повідає, божество Хрпета 
правду, за волю, за добро! мовлячи: „во иетпнну сей

синь божій б і “ !.
А щожь намь шддобаєть те-

люду борять ся!.

IV.
Расяяііе и сиерть Хриетл-

На горі Голгофті за міс-

перь робити якь не упас
ти зь Лагдаленою до нбгь 
распятаго за нась Сласпте- 
ля. якь не плакати зь св.томь за Еруеалпмомь рас 

ды. И ми не тратьмо надіп j  ПЯЛИ Спасптеля міжь двома 1 Петромь за гріхи, якь не 
н амплосердіє боже якь Юда, рдзбойниками для ббльшо- повторяти зь розббйникомь 
але плачмо и каймо ся грі- j г0 пониженя. помяни нась Господи єгда
хбвь нашихь якь Петро! і Римскій фильософь Цпцеро ! прійдеши во цаі»ствіе твоє!

ц і. мовить що пбслятогдішного1 А за римекпмь сотнпкомь
закона кара смертп на кресті бдновімь акть віри вь бо- 
була найганебнійшою, на- жество Христа, бдновімь 
йстрашнійшою, найсором- акть надій на єго милосе- 
нійшою, бо лишень самихь рдіє, даймо знакь нашой 
найббльшихь разбойникбвь любви кь Распятому за нась 

Христось сказавь: „такь, ти і распинали; найстрашншій- тимь, що бдь нині грішп-
рекль єси.“ ----Тоді скре- і тою , бо распятий неразьго- ти не будемо особливо: лп-
готячп зубами роздерь на, дииами конавьвь велпкихь яньствомь, блудодіяяіємь,

Христось осуджений па смерть.

Коли Каяфа стягавь иро- 
токоль зь Христа заиытавь 
ся, чи Онь єсть Синь божій?

собі одежу зо злости и ска- мукахь німь екбнчпвь жите. 
завь: повішень есть смертп! t П pi йдіте грішники б.ііізше 
О несправедливий суде!. j ко крестному дереву, на ко- 
0 засліплений и иалозрач- трбмь тяж);о страдає за па- 
нип начальнику суду!

ЗЛ О Д ІЙ СТВО М !», ошуканьст- 
вомь, кривоприсягою, враж- 
дою, але яко правдивії хрис- 
тпяне жити мемь по волі и

І пій гріхи Хрпстось! и не серцю умершого за нась
О пбдкупленй и слястпчной будьте обоятными и холод- Хрпета вь той солодкоіі а 
натягаючой ся на всі боки , ними зрітелями на страш- [ непохитной надій, що дасть 
совістп пбдсудпмі! інбмь позорпщп світа, але намь вядітп день свого сві-
То за правду иовпнень есть впадьтепбдь крестомь,оббй- тлого и трпдневного ель че- 
смертп Христось? Сли такь міте го и плачте за свои ртвихь Воекресенія а по на- 
то чому н о с и т и с ь зь св. пи-1 гріхи!.. Д и в и с ь о грішна шбиь воскрсенію изь гро- 
саніємь пбдь пахою, деиред- j душе до чого то твоп грихп бу во послід ний день в.'-е- 
сказано о Христі же яки допровадили и якь тяжело дими ногами дасть всімь 
агнець незлобивий ведень І приходить ся Христу тер- вступити во вічний чертогь
б і  на заколеніє, а ви горла- П іти за нихь! На голові j слави Его, де будемь щас- 
єте, перекрутивши правду терневийвінець, терпів глу-; лпвй п паеху хваляще ьіч- 
вь ложь, повішень єсть сме- j боко по застрпгало ДО Его і 
рти.? Умре Христось. але ! найсвятійшой голови стра-j 
не сплою фарисей' ь' шнмй терпить ббль; ціле
льшпвого осуду, - тіло то одна живая рана; І
лею небеснаго Оті руки и ноги прибити до “р е-1 прігпыгі а  й г і ■ T i n v і п 1 1
нія нашего радив;  стного дерева; кожда жилві 11 С Л Ш КДИЛА
бель не любящимь натягнена наче струна; бель І 1 У *а ” С в 0  Н 0  Д і

вую  ВЪ невечерно&гь ДН11 
бо вѣкп вѣковъ ампнь.

~,|wiiwnpai ‘ пь *
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СНАРЯДОВЪ ЦЕРКОВ-
ныхъ иконъ, книгъ и

РИЗЪ

МИХАЙЛА ДЫМЕТА ^  
во ЛЬВОВѢ въ ГАЛИЧИЬІЪ

' Порѵчае свопмъ земллкамь 
въ Амерыцѣ всякого рода 
вещи церковній а ішенно:

Евянгеліе нового пзданія въ 
■эозлпчныхь прехорошпхъ 
оковахъ и онравахъ отъ 55 з. 
ѵ. до 225 злр. Плащанници 
на полотнѣ отъ 18 злр. до
42 злр. на шолковой матерій 
отъ 48 до 130 злр. Фелоны, 
Стпхарѣ, Хоругви. Фаны, 
Артосп, Хлѣбнпцѣ, Кресты 
всякого рода, Патриціи, Ча- 
шѣ, Кадплницѣ, Дарохра- 
нптельницѣ, Пауки, лихта- 
рѣ. альпаковій, мосяжній, и 
цпновіи. Всякіп кнпгп цер
ковнії, а особливо поручае о- 
бразн до И к о н о с т а с о въ 
хорошой роботп по дуже у- 
мѣреннпхъ цінахь, на поло
тн і якъ я посылавъ уже до 
Шенандоагъ Па, Фріляндъ 
ІІа, Міннеаполпсъ Мінн. а 
в сі булпсовершенно задово
лена о чбмь ся переконати 
можна.
Чувъ я що вь Америці забе- 
рають ея жиды продавати 
церковнп вещи и кажуть со
б і  за лпхііі товаръ надзви
чайно дорого платити, для 
гого прошу веіхъ а особли
во Всечестне руске Духо- 
веньство п братства цер
ковнп, котрпмъ лежить на 
серцю украшеніе домовь’бо- 
жихъ, щобы съ своими по
требами до мене удавались, 
я в сі замовленя яко Русинь 
и вашь родимець якь можь 
найтаньше и найсовістьній- 
ше виготовлю. Для того не 
дайте ся ошуковати оть лю
дей, котри не мають изобра- 
женія о церковнпхь вещахь. 
При замовленіяхь або, об- 
сталюнкахь, прошу заразомь 
и гроші присилати, а слдбы 
замовленіе ббльше стояло 
якь 200 злр. или 100 дол. 
то прошу долучити еще 10 
злр. осббно на такру, котру 
треба заплатити амерпкань- 
скому конзулеви вь Відни 
за потвердженіе рахунку.

Всяки замовленя прошу по
силати черезь „Свободу"
Цінники можно получити 
вь Редакцій „Свободы"

8бстаю сь почтеніемь 
Михаиль Дыметъ.

ішйшіїи^шаймийі'1"#™ ішЙш 
У В А Г А .

Хотячй приступити до „Со
юза" най посилають вступ - 
не и місячне до касіера.

Mr. John Glowa 

Excelsior Pa.

И увідомптп секретаря 
пбдь адресою.

Rev. J. Konstankiewicz
144 South FranKlin Str. 

ShamoKin Pa.

ОД ИНОК І Й РУСКІ Й  
Ш T 0  P Ъ 

вь
ОЛИФАНТѢ ПА.

П б д ь  з а р я д о м ь

ГЕОРГІЯ ХИЛЯКА

Звістного руского патріоты. 
Есть се найлз^чше заосмо- 
треный зо всіхь шторбвь 
во в сі потребнй товары и 
всякого рода по якь най- 
таньшой ц ін і.

Кождый тамошный Руспнь 
уважаючи себе правдпвымь 
п щирьшь .патріотомь, най 
спішить до свого руского 
штору. Особенно нашй ґа- 
здьші най йдуть громадно!
Нащо Юськбвь, Шмулівь 
спомагати? Йдіть до свого.

М И Х А И Л Ъ Е В Ч А К Ъ

Р у с к і й
—  е д ц н ы й  —

К О Н Т Р А К Т О Р Ъ
и

Б У Д О В Н И Ч І Й
—въ—

В и л к е б а р ь  и о к о л и ц і ,  
Его камінне подь будову 

єсть найліпше, а робота 
найтрвальша.

Будує мосты и домы, має 
власнй коні до звозу 

матерія лу.
Дає кериджі на иохороны 
на весіля, хрестины и т. і. 

Мешкай 
на R i v e r  S i d e ,

- Недалеко Рускои Церкви.

ИВАНЪ ТАЛПАШЪ 
Недалеко лігайского діпа 

вь
Mt. Karmel, Pa.

Поручае любымь краянамь 
свой добре заосмотреный

Г О Т Е Л Ь .

Пиво, горівка,лпкеры и ци 
гары наіілу чіпого сорта. 
Таный и выгбдныіі нбчлегъ 

Сніданє, обідь и печера 
все свіже, смачно ї! дешеве.

Попробуйте!’

РУСКА ТОРГОВЛЯ . 

(Creek Store Company)

415 Shamokin Str,
вь ШАМОКІНЬ ПА.

Поручае місцевымъ Руеи- 
намь ц на околицю свбй 
богатый складь всякого ро
да виктуалбвь и майнере- 
кихь знарядбвь.

Е туть мясо 
И лопата,

(?уть п екпрні 
И гербата,

Перець, гвозды и кобасы, 
Мука, крохмадь, солонина 
Мыски, горшки всі овочи 
Зеленина и сушенина.

Е чернушка,
Е петрушка.

Р О Д И М Ц Ъ !

М аю  ч е с т ь  у в і д о м - '  
л’я ю- м о и х ь  к р а я - 
н б в ь  що  я о т в о р и  в'ь 
РУСКУ ГРОСЕРНІО И БУ- 

Ч Е Р Н Ю  
108 Morris Street вь

д і щ а в т  © ш і д
Поручаю ся лаекавой па- 
мяти всіхь землякбвь

ЮСТІЯНЬ КРИШІЦКІЙ.

Д О К Т ОР ъ

Н. BEATTIE BROWN, М. D.,
■ 129 Warburton Аѵе..

т в я г ж ш ю  ш. т .
Всѣмъ братямъ Русшіамъ въ ІОн- 

керсъ радимо въ разѣ сдабооти удава
тись до иего.

D O L D E N B U R G
П г ЕДПРІЕМЦЯ ПОХО- 

РОНОВЪ.

М І 1 М К  -ЧК
m w . e i s f i i  №
SH E N A N D O A H  PA

ФАБРИКАНТІ  
П р а п о р б в ь  ( ф а н ь )  

X о p у г о в ь, О д з н а к ь ,
П а с о в ъ , Шапокъ для Братотвъ,

Фана для парады зь най
ліпшого єдвабу; чотыри и 
пбвь черезь шесть и пбвь 
стбиь со всіма приборами 
$25, и 26.75

Ирппоры большп зъ найліпшої мате, 
рій по $32.00 $35.00 $45.00 и $50.00

Пишіть по цінники и по 
пробу-до:

R. Н. M ORGAN
9 W. Centre Str. 

SHENANDOAH, Pa.

ТЕОДОЗІЙ ТАЛНАШЪ

РУСКІЙ РЕСТО А̂ТОРЪ It 1'ОТЕЛЫШЧІЙ

77-87 Morris Str. 

Jersey City N.J. 

Удавайте ся вь потребі до

Ш Фі ш 
P E A R L  S T  

S H A M O K I N *  PA.
Недалеко рускои плебаніи
' .Добрый вечеръ, друже мойї

—  Добрый вечеръ, свате!
А куда такъ спѣшите?
—  До Талиаша, брате!

*• *
Що 8а Тилпашъ? Звидки опъ?
—  Та-жъ краапъ нашъ милий
—  У иего воѣ русины
—  Иодкрѣиляють сиди!...

** * *
—  Що за брыпдза ft пиво тамъ!
—  Обходить ся файно!
—  Обслугує ядгь братаїгь!
—  Таньо иадзвычайно!

----------------- 1
I30L.ESLAW SEEG ER
Поручае ся лаекавой шшя- 
ти краянбвь що вь его сало
н і завсе свіже пиво п рб- 
жнорбдни напой.
Хороша с а л я  для забавь u 

братскихь засідань.
168. Warren tfcDodley Strs. 
JE R S E Y  n iT Y  N. J .

До рускихь промысловцівъ 
и купцівь.

Кто хоче на бізнесі 
Заробляти
Мусить вь „Свободі*1 
Свбй анонсь дати.
Чи ты швець 
Чи кравець,
Ч и крамарь 
Чи шинкарь ,
Чи погребалникь 
Чп лпкарь 
Чи трумнярь 
Чи аптекарь —
Дай ся оголосити,
Вь „Свободі" возвеличити,' 
Щобь тя люде знали 
До тебе заходжалп 
Твбй товарь куповали 
И бізнесь твбй поправляль. 
Тоді будешь мати грошп: 
Будешь патріоть хорошій. 
Будешь „Свободу спомагати 
Руску справу пбдперати 
А ну Кирило 
А ну Стефане,
А ну Данипло 
А ну Йване:
Всі ся оголосіть 
Най зна о вась світь!.,
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